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  فرزاد پورسعيد

  چكيده
 در دهه پاياني قرن بيستم رواج يافت و افـق نـويني در فهـم و تبيـين                   گفتمان نرم، 

مفهـوم امنيـت نـرم از دل ايـن          . لل گشود الم مسائل راهبردي، به ويژه در مطالعات بين      
گفتمان برخاسته و در معنا اشاره به امنيتي است كـه از بـازيگران در برابـر صـدمات و         

مقاله حاضر در اين چـارچوب،     .كند اي ماليم و ناملموس حراست مي      خطرات به گونه  
اهبـردي  پـردازد و بـه دنبـال ر    نمودن مفهوم امنيت نرم در جامعه ايراني مـي     به عملياتي 

است كه بتوانـد در چـارچوب جمهـوري اسـالمي، جامعـه و دولـت را از تهديـدات                    
 نويسنده، براي اين منظـور، معتقـد اسـت آنچـه            .اي نرم در امان بدارد     يكديگر به گونه  

تواند اين مهم را ممكن كند و در حفظ جمهوري اسالمي در سطح امنيـت داخلـي،                 مي
افزارگرايي اولويت   افزارگرايي را بر سخت    ع، نرم امنيت نرم را بر امنيت سخت و در واق        

هـاي   هـا و بحـران   بخشد، بازتوليد گفتماني ايده جمهوري اسالمي در مواجهه با چالش  
  .هاي مجازي، گفتماني و گستره عمل اجتماعي است محيطي در عرصه

  جنبشي، روابط گفتماني   امنيت نرم، مشروعيت، هژموني، اجبار، جامعه:ها كليدواژه

                                                                                                                   
كارشناس ارشد علوم سياسي از دانشگاه عالمه طباطبائي، محقق گروه مطالعـات ايـران و عـضو هيـأت علمـي                      
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  مقدمه
هـايي چـون زور و هنجـار و خـشونت و          عمدتاً به واسـطه دوگانـه      2 و نرم  1واژگان سخت 

 در مطالعات سياسـي و امنيتـي در         3در عين حال، رواج گفتمان نرم     . دنشو خويي تعريف مي   نرم
 به مثابـه گـشايش افـق جديـدي در فهـم و تبيـين مـسائل اجتمـاعي و                     ،دهه پاياني قرن بيستم   

الملل بود و به انديشمندان كمك كرد تا علل افول و برآمـدن   در مطالعات بين  راهبردي، به ويژه    
  .ها را در افقي نوين فهم كرده و توضيح دهند المللي و يا استراتژي هاي بين قدرت

. شـدن اسـت    از دل اين گفتمان مفاهيم بسياري ساخته شـد و هنـوز هـم در حـال سـاخته                  
. نرم، امنيت سخت و قدرت يا امنيت هوشمند       مفاهيمي چون قدرت نرم، قدرت سخت، امنيت        

گذاري مورد   افزارگرايي به عنوان رويكرد سياستي يا سياست       افزارگرايي يا سخت   همچنانكه، نرم 
  .توجه قرار گرفت و كاربرد آن به عرصه داخلي جوامع نيز تسري يافت

ايرانـي   در جامعـه     4نمـودن مفهـوم امنيـت نـرم        مقاله حاضر در اين چارچوب، به عمليـاتي       
 پرسش اصلي اين است كه راهبرد  مناسب براي استقرار امنيت نرم در جامعه كنـوني     .پردازد مي

  ايران كدام است؟
تواند مبين برقراري امنيت نرم در روابط ميان نظام جمهـوري            به بيان ديگر، كدام راهبرد مي     

توانـد   است آنچه مـي اسالمي و جامعه ايراني در شرايط كنوني باشد؟ در پاسخ، نويسنده مدعي   
اين مهم را ممكن كند و در حفظ جمهوري اسالمي در سطح امنيت داخلي، امنيـت نـرم را بـر                     

گرايـي اولويـت بخـشد، بازتوليـد      افـزار  افزارگرايي را بر سـخت   امنيت سخت و يا در واقع، نرم      
اي هـ  هـاي محيطـي در عرصـه    ها و بحران چالش ايده جمهوري اسالمي در مواجهه با   5گفتماني

  .مجازي، گفتماني و محيط عمل اجتماعي است
اي مستقل از مفهوم قـدرت       شود امنيت نرم به گونه     اين فرضيه، ابتدا سعي مي    براي پردازش   

  .شود و چارچوب مفهومي آن مشخص گردد اي ايجابي تعريف  نرم و به شيوه

                                                                                                                   
1 . Hard 
2 . Soft 
3 . Soft Discourse 
4 . Soft Security 
5 . Discursive Reproduction 
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نـرم بازنمـايي   هاي جامعه ايراني در شرايط كنوني و در نسبت با گفتمان          ويژگي ،پس از آن  
. گردنـد  گفتماني ايده جمهوري اسالمي تبيين مـي      شوند و در نهايت، شرايط امكان بازتوليد         مي

شدن گفتمان جمهوري اسالمي در مقطع پيروزي انقـالب          اين تبيين در پرتو فهم علل هژمونيك      
  .ه استرو، در بخش پاياني مقاله، به اين علل نيز پرداخته شد شود و از اين اسالمي ممكن مي

اسـتفاده شـده    » بازتوليـد گفتمـاني   «گذاري راهبرد مورد تجويز اين مقاله، از عنوان          براي نام 
دليل اين امر آن است كه گفتمان جمهوري اسالمي در شرايط كنـوني             . »1سازي گفتمان«است نه   

در مرحله هرمنوتيـك فهـم،      . از مرحله هرمنوتيك فهم به هرمنوتيك تفسير چرخش يافته است         
گيـرد، در حـالي كـه در هرمنوتيـك تفـسير، فهـم               از رابطه قصد مؤلف و زمينه شكل مـي        فهم  

به بيان ديگر، امروز بيشتر در مرحله امكـان تفـسير گفتمـان             . محصول رابطه متن و مفسر است     
اين چرخش، خود به منزله فرصتي راهبردي براي بازتوليد         . جمهوري اسالمي هستيم تا فهم آن     

  .هاست ها و بحران در مواجهه با چالشو ابط گفتماني جمهوري اسالمي در رو
  

  امنيت نرم و چارچوب مفهومي آن. الف
امنيت نرم، اصطالحي است كه در مطالعات امنيتي متأخر در ايران، غالباً بـه مثابـه مفهـومي                  

  )1(.گيرد  مورد بررسي قرار مي2وابسته به و يا مشتق از قدرت نرم
 و در 1990 براي نخـستين بـار آن را در سـال            3 ناي قدرت نرم اصطالحي است كه جوزف     

از » مطلـوب «برد و مقصود وي از اين مفهوم، توانايي كـسب    به كار4جهش براي رهبري  كتاب  
  )2.(طريق جاذبه نه اجبار يا تطميع بود

اين سطح از وابستگي بين مفهوم امنيت نرم با مفاهيمي چون قدرت نرم و تهديـد نـرم بـه                    
نيافتگي آن در مطالعات امنيتي       منزله نوعي غفلت از مفهوم امنيت نرم و توسعه         به) 3(بيان بوزان 

غفلت از مفهـوم  «نيافتگي مفهوم امنيت به پديدة       بوزان در توضيح علل توسعه    . باشد در ايران مي  
كند و يكي از داليل آن را وجود دامنه مشترك بين اين مفهوم و مفهوم قـدرت      اشاره مي » امنيت

                                                                                                                   
1 . Discurse Making 
2 . Soft Power 
3 . Joseph S. Nye 
4 . Bound to Lead 
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ها اسير كشمكش قدرت هستند  رسيد دولت  نظر وي، در دوره جنگ سرد، به نظر ميبه. داند مي
اي   امنيت تبديل به واژه    ،بدين ترتيب . و امنيت از مشتقات قدرت و به ويژه قدرت نظامي است          

معادل چيزي اندكي بيش از قدرت شد كه در گستره عمومي چندان معناي مـستقلي نداشـت و             
  .شد  مطالعه نميبه عنوان مفهومي جداگانه،

 نيازمنـد   ،مطابق استدالل بوزان، براي توسعه مفهومي امنيت نرم در مطالعات امنيتي در ايران            
ايـن نكتـه بـه      . بررسي جداگانه و مستقل آن از مفاهيمي چون قدرت نرم و تهديد نرم هـستيم              

 موارد نيـست،    منزله عدم ارتباط ميان اين مفاهيم يا كتمان قابليت جايگزيني ميان آنها در برخي             
تـوان   در ايـن صـورت، مـي      . بلكه مسأله، نقطه عزيمت مطالعه امنيت در حوزه امنيت نرم است          

ها در برابر صدمات و خطـرات بـه    امنيت نرم، اشاره به امنيتي است كه از جوامع و دولت    گفت  
ايـن واژه، همچنـين     . كنـد  حراست مـي  ) بدون جلب توجه  ( 2و ناملموس ) آرام (1اي ماليم  گونه

رود؛ امـا غالبـاً       به كار مي   3براي برخي اقدامات و سازوكارهاي امنيتي، همچون دزدگيرهاي آرام        
  )4(.4هاي امنيت اجتماعي يا تأمين اجتماعي اي است به سيستم اشاره

 و در تـضاد     5در اين معنا، مفهوم امنيت نرم، براي نخستين بار توسط راسموسن و جانسون            
، در كارگـاهي پژوهـشي بـا عنـوان          1996آنهـا در سـال      . فـت  به كار ر   6با مفهوم امنيت سخت   

شـده بـراي امنيـت مـراودات         سازي كنترل اجتماعي شبيه  «و در مقالة    » هاي امنيتي نوين   پارادايم«
 اصطالح امنيـت سـخت را بـراي سـازوكارهاي سـنتي همچـون كنتـرل دسترسـي و                    ،»اينترنتي
 براي سازوكارهاي كنترل اجتماعي آن به       گذاري بر متون اينترنتي و اصطالح امنيت نرم را         صحه

گذاري مستقيم بـر آن، از نظـر         به بيان ديگر، مهار امكان دسترسي به اينترنت و صحه         . كار بردند 
گيرد و مهار غيرمستقيم از طريق سـازوكارهاي   آنها در چارچوب رهيافت امنيت سخت قرار مي    

هاي نـاامن     كه كاربر خود وارد سايت     اي كردن اخالق عمومي به گونه     اجتماعي از جمله نهادينه   
نشود يا مراودات ناامن را برقرار نكند، نمايانگر نگاه به موضوع از زاويـه رهيافـت امنيـت نـرم        

  .است
                                                                                                                   
1 . quiet 
2 . unobstrusive 
3 . silent burglar alarms 
4 . Social Security System 
5 . Rasmusson and Jansson  
6 . Hard Security 
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 يـا  1بر اين اساس، امنيت نرم در نظر آنها، در چـارچوب پيـروي از آمـوزه عـدم خـشونت                  
  )5(. است2سازوكار جوهري آن متقاعدكردنيابد و  پرهيزي معنا مي خشونت

آب در برابر اجسام سختي همچـون صـخره،         . ماند امنيت نرم، در اين معنا، همچون آب مي       
شود، اما فقط براي آنكه از مسيرهاي ديگر جريـان يابـد و            آورد و تسليم مي    سر تعظيم فرود مي   

  .ها را پركند شكاف
 شـكافته   ماند كه قوي است فقط تا زمـاني كـه          در مقابل، امنيت سخت، همچون صخره مي      

  )6(.هاي كوچكتر متالشي نكرده باشد نشده باشد و آب آن را به تكه
دهد مهمتـرين نقطـه تمـايز مفهـومي آن از مفهـوم              اين تعابير از مفهوم امنيت نرم نشان مي       

  .در بحث ابزار يا منابع نهفته است) آنگونه كه ناي مطرح كند(قدرت نرم 
  )7.(گيري آنها نهفته است  منابع شكلدر نظر ناي، تمايز قدرت نرم و قدرت سخت در

كردن و اغواكردن بـه      هاي نظامي و اقتصادي است كه براي تنبيه        داراييمنابع قدرت سخت،    
هاي سياسي مورد توجه و سياسـت خـارجي          اما منابع قدرت نرم، فرهنگ، ارزش     روند،   كار مي 

  .گيرند ار ميبرداري قر كردن مورد بهره مسئوالنه است كه براي متقاعدكردن و جذب
ابـزار تحقـق امنيـت      . از سوي ديگر، تمايز امنيت نرم و امنيت سخت در ابزارها نهفته است            

محور است، اما امنيـت سـخت از طريـق اعمـال             آميز و كالم   هاي ناملموس، مسالمت   نرم، شيوه 
  .شود برقرار مييا ساختاري خشونت و اجبار مستقيم و ملموس 

اند، امـا آنچـه در اينجـا مطمـح نظـر             التي مرتبط و به هم پيوسته     البته، ابزار و منابع نيز مقو     
  .باشد است، نقطه عزيمت بحث مي

 چگونگي اسـتقرار امنيـت نـرم در حـوزه           ،نظر است  در هر صورت، آنچه در اين مقاله مد       
در » جامعـه ايرانـي   « از عبـارت     ،رو باشـد و از همـين      امنيت داخلي جمهوري اسالمي ايران مي     

جمهـوري  «در   ايـن اسـت كـه        يبه بيان ديگـر، پرسـش اساسـ       . ستفاده شده است  عنوان مقاله ا  
تواند امنيت نرم را در روابط خود با جامعه برقرار نمايـد؟ ايـن              دولت چگونه مي  » اسالمي ايران 

راهبردي كه بتواند در چارچوب جمهـوري       «: توان مطرح كرد   پرسش را به شيوه ديگري هم مي      

                                                                                                                   
1 . Non Violence 
2 . to convince 
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اي نرم در امـان بـدارد، كـدام     دمات و خطرات يكديگر به گونه  اسالمي جامعه و دولت را از ص      
  ؟»است

اين پرسش به نسبت ميان جامعه و دولت و در واقع، نسبت ميان امنيت افراد و امنيت ملـي                   
گويد در همـه جوامـع امـروزي،         گردد و در واقع، چنانكه بوزان مي       در جمهوري اسالمي بازمي   

مـسأله ايـن اسـت كـه        ) 8.( با امنيت دولت مـرتبط اسـت       امنيت افراد به طور غيرقابل بازگشتي     
اي كه روابـط آنهـا فـارغ از خـشونت            توان جامعه امن و دولت امن ساخت به گونه         چگونه مي 

  .باشد
 دولـت اسـت كـه دو        2 و مشروعيت  1كند، مفهوم رضايت جامعه    آنچه اين مهم را ممكن مي     

امنيتـي جامعـه و دولـت     روابـط  ،اين وضعيت، حالتي است كه در آن    . باشند روي يك سكه مي   
  .روابطي بدون خشونت و اجبار است

شـود كـه نظـم اجتمـاعي      روابط اجبارآميز در عرصه اجتماعي، عمدتاً زمـاني برجـسته مـي      
 نظم اجتمـاعي عـالوه بـر بعـد سياسـي ابعـاد ديگـري اعـم از               ،اقعدر و . اي سياسي بيابد   صبغه

بعد سياسي آن غلبه يابد و ابعـاد اجتمـاعي و           ارد و هنگامي كه     دفرهنگي، اجتماعي و اقتصادي     
فرهنگي آن ضعيف شوند، يعني ضعف در اجتماع عام و وفاق اجتماعي عام، به همـان نـسبت                  

گـرا بـه صـورت       گران در تمام سطوح بر اساس سوگيري عاطفي و خـاص           نيز روابط بين كنش   
يافتـه،   تقابل تعمـيم  شود و به همان نسبت، ميزان اعتماد اجتماعي م         دوست و دشمن تعريف مي    

در چنين نظمي، افـراد و گروههـا احـساس        . گردد تضعيف گشته و علقه امنيتي آنها برجسته مي       
هـا    انسان ،كنند و در غياب طراوت فرهنگي و اجتماعي        امنيت مالي، فكري، جاني و جمعي نمي      

برقـرار  ه  گويي به نيازهاي خود اجباراً به صورت حيوانات سياسي با يكـديگر رابطـ              براي پاسخ 
  )9.(باب و نوكري است و مالك حق نيز زور استراي كه به بيان هگلي، ا رابطه. كنند مي

 قابـل   ،ترين شكل اثباتي خـود     دليل اين امر آن است كه سياست به لحاظ تحليلي و در ناب            
تحويل به پنج عنصر اصلي و در عين حال، مرتبط به هم است، شامل زور، علقه امنيتي، كـنش                   

به بيان ديگر، به صورت تحليلـي و تحـويلي، سياسـت در             . گران و رابطه اجباري    نشعاطفي، ك 

                                                                                                                   
1 . Common Consent 
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با پشتوانه ) بالقوه(شكل اثباتي خود، روابط اجباري مبتني بر علقه امنيتي مابين دوست و دشمن          
  )10.(زور است

بر اين اساس، ثبات سياسي، بستگي به ميزان نفوذ ابعاد اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي دارد               
ميزان نفوذ اين ابعاد در تركيب نظم اجتماعي كاهش يابد، علقه امنيتي برجسته شده و در                اگر   و

اي معكوس با علقـه      اين بدان معناست كه امنيت نرم، رابطه      . يابد  ثبات سياسي كاهش مي    ،نتيجه
  .امنيتي دارد
دنبال اسـتقرار  امنيتي موجد رابطه اجباري و زور ميان بازيگران است، اما امنيت نرم به علقه  

شـامل  » امنيـت «بـر ايـن اسـاس، خـود واژه          . باشـد   امنيت فارغ از روابـط اجبـاري و زور مـي          
ها را بالفعل كرده و اسـتقرار امنيـت          تواند آن قابليت   هايي است كه به زبان آوردن آن مي        قابليت

  . است» امنيت نرم«هاي مفهوم  نرم را ناممكن كند و اين يكي از پارادوكس
تواند بـا توجـه    كنند، قراردادن هر مسأله در مقوله امنيتي، مي    كيد مي أويور و بوزان ت   چنانكه  

 در نزد متفكراني چون جين اوستين و لودويگ ويتگنشتاين مـورد تحليـل              1به ايده افعال كالمي   
بـه عبـارت   . كنـد  گفتن، كاري نيز مي بر اساس ايده مذكور، هر متكلمي، ضمن سخن. قرار گيرد 

موضـوعي  كند   بنابراين، هرگاه بازيگري تالش مي    . آيد ني، فعل هم به حساب مي     ديگر، هر سخ  
اش،  استفاده كند، با اين عمـل كالمـي  » امنيت«را با علقه امنيتي مرتبط كند و در باب آن از واژه            

العـاده را بـراي برخـورد بـا تهديـد مـذكور مـشروعيت           استفاده از ابزارهاي غيرمعمول و فـوق      
به بيـان ديگـر، برچـسب     . مغاير است » امنيت نرم «ن با هدف از طرح مفهوم       و اي ) 11(بخشد مي

دادن حكومـت    زدن به هر موضوع و استفاده بيش از حد از توجيهات امنيتي، باعث سوق              امنيتي
هــاي خودكامــه  هــاي منــدرج در قــانون اساســي و عمــل بــه روش بــه ســمت دوري از رويــه

  )12.(شود مي
 ،رو كردن موضوع است و از اين      ي برقراري امنيت بدون امنيتي    بر اين اساس، امنيت نرم در پ      

سـخن  » نظم اجتماعي« در سطح امنيت داخلي، از مفهوم     ،»امنيت نرم «توان به جاي اصطالح      مي
  .گفت

                                                                                                                   
1 . Speech Acts 
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در سطح داخلـي يـا در واقـع،         كردن موضوعات    اين مهم، يعني برقراري امنيت بدون امنيتي      
و حكومت، از خالل تقويـت روابـط گفتمـاني ممكـن            استقرار نظم اجتماعي در روابط جامعه       

  .آفريند اي راضي مي شروع و جامعهشود و تقويت اين روابط است كه دولتي م مي
هـا بـراي رسـيدن بـه فهـم و تفـاهم رد و بـدل                  ، اطالعات و برداشـت    1گفتمانيدر روابط   

تمـاني  اي گف  و به همين دليل اسـت كـه مـشروعيت بـيش از هـر چيـز فـراورده                  ) 13(شوند مي
 تالشي اسـت    2يابي پردازي يا مشروعيت   در توضيح بايد خاطرنشان نمود مشروعيت     ) 14.(است

آنچـه  . براي پاسخ به مسأله بنيادين سياست يعني توجيـه همزمـان قـدرت و اطاعـت سياسـي                 
زور و  . زور يا مشروعيت و يا تركيبي از آن دو        : شود دو چيز است    موجب اطاعت از قدرت مي    

  .نامند باً اجبار و اقناع نيز ميمشروعيت را غال
گرا كه ديدگاهي منفي نسبت به اقتدار دولتي دارند، وجـه اقنـاع يـا                برخي انديشمندان چپ  

حـسين بـشيريه در     . نامنـد  مشروعيت اقتدار دولتي را نيز نوعي اجبار ايدئولوژيك يا معنايي مي          
 سـاختاري و ايـدئولوژيك      ها، اين چهره را به سـه بعـد ابـزاري،           تشريح چهره اجبارآميز دولت   

  )15.(كند تقسيم مي
. اجبار ابزاري به معناي تحميل اراده حكومـت از طريـق ابزارهـاي مـادي و آشـكار اسـت                   

  .روند ارتش، پليس، زندان، نيروهاي امنيتي و دادگاهها، مظاهر اين نوع اجبار به شمار مي
هاي سـاختاري همچـون      اجبار ساختاري در ساختار قوانين و مقررات تعبيه شده و ظرفيت          

. رونـد  اي و نظام اقتصادي، نمادهـاي آن بـه شـمار مـي             نظام حزبي، نظام انتخاباتي، نظام رسانه     
 عامل اجبـار  ،در اين وجه. ايدئولوژيك است) اقناع(بندي نيز اجبار     ترين وجه اين تقسيم    نامرئي

هـاي معناسـاز و      ميا اقتدار، قدرت و اراده خود را درون دسـتگاههاي ايـدئولوژيك يعنـي نظـا               
دهند و   ذهن موضوع اجبار را هدف قرار مي      هاي ايدئولوژيك،    كند و سپس پيام    تبليغي تعبيه مي  
به بيان ديگـر، اجبـار خـود را در    . كند سازند كه بر وفق عقايد خودش عمل مي       او را متقاعد مي   

) اجبـار (، اقنـاع    ينبنـابرا . رسـد  كند و ديگر، اجبار به نظر نمي        مي 3لباس عقيده دروني بازنمايي   
شود و اين سـه      سازي و خود تشكيل مي     ايدئولوژيك، از سه وجه مهم پيام ايدئولوژيك، دروني       
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بـه بيـان ديگـر، معناهـا و         . انـد  سـازي  پذيري و هويت   وجه ناظر بر سه مقوله معناسازي، جامعه      
 جامعـه   هايي كه محصول اراده عامل اجبارند، از طريق روابـط و نهادهـاي اجتمـاعي در                هويت

هـا و معناهـا،      ها و مصرف و انتقال پيـام       شوند و موضوع اجبار با پذيرفتن اين هويت        دروني مي 
شود، اراده عامل اجبـار   كند اراده خود را تحقق بخشيده و آنچه در اين ميان ديده نمي             تصور مي 

  .است
 بـه نظـر     .نامد، بسيار نزديـك اسـت       مي 1اين برداشت با آنچه آنتونيوگرامشي آن را هژموني       

گرامشي، تأثير گسترده هر ايده ويژه نه از طريق استفاده ناخردمندانه از قدرت، بلكـه از طريـق                  
نشده كه اغلـب بـه صـورت حـسي عـام و متعـارف منتقـل                 رضايت، يعني توافق ضمني نوشته    

به بيان ديگر، قدرت، از طريق هژموني نظام معنايي كه سازنده ذهـن             ) 16.(شود، كاربرد دارد   مي
شود و تنها در مواقع بحراني كه كنترل از طريق ساختارهاي هژمـون بـا                عي است اعمال مي   جم

  .گردد يت به طور مستقيم اعمال ميشود، قدرت براي اعاده كنترل و امن شكست مواجه مي
تحليل گرامشي در پي تبيين اين امر است كه چرا قدرت حاكم قاعدتاً نبايد مـورد اسـتفاده                  

  )17.(قرار گيرد
 2دهد، مشروعيت همانگونه كه آيزنـشتات       برداشت از مفاهيم اجبار و هژموني نشان مي        اين

هـاي معنـايي توليـد و بازتوليـد      و در چارچوب ) 18(خوردهپيوند  » معنا«كند، با مقوله     د مي تأكي
يـابي در دوره     سازي يا مشروعيت   تواند بهترين پشتوانه مشروعيت    رو، آنچه مي   شود و از اين    مي

  . و روابط گفتماني است3د، گفتمانجديد باش
هـاي مـرتبط و      گفتمان در معناي ديسكورس به منزله نظام بياني يا گروه خاصـي از گـزاره              

اي براي القا و انتقال شيوه خاصـي از تفكـر، سـبك              وسيع است كه رساننده معنا، پيام و انديشه       
ه اين معنا، مشروعيت سياسي ب. و رفتار باشداي از زندگي و نوع منحصر به فردي از گفتار    ويژه

ر بـا   دليل اين امر آن است كه سياست بـه نـاگزي          . نيازمند توليد و بازتوليد روابط گفتماني است      
 يك گفتگو را دارد كه با بررسي   – غالباً ناقص    –شود و همواره، شكل      زباني هنجاري منتقل مي   

به بيان بهتر، زبـان   . ي كرد توان آن را بازشناس    سازي سياسي مي   هاي بحث سياسي و مشروع     زبان
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مراتــب خاصــي را تثبيــت و از ديگــر مراتــب،  دهنــده نظــم اســت و سلــسله سياســت، شــكل
  )19(.كند زدايي مي مركزيت

را در بعد داخلي و اجتماعي و در واقع، در روابط ميان  » امنيت نرم «توان مفهوم     مي بنابراين،
، رضايت، اجبار، هژموني و گفتمان و       نشيني با مفاهيمي چون مشروعيت     دولت و جامعه، در هم    

در اين چارچوب، امنيت نرم به منزله موقعيت يا فضايي سياسي . به صورتي ايجابي تعريف كرد 
واجد نوعي اقتدار يـا منزلـت هژمونيـك در روابـط            ) جمهوري اسالمي (است كه در آن دولت      

ري و سـاختاري اسـتوار      خود با جامعه است و اين اقتدار، بيش و پيش از آنكه بـر اجبـار ابـزا                 
در واقـع، ايـن اقنـاع ايـدئولوژيك اسـت كـه             . ايدئولوژيك اسـت  ) اجبار(باشد، محصول اقناع    

نتيجه اين فضا رضايت جامعه . كننده اجبار ساختاري و ابزاري است نه بالعكس پشتوانه و تغذيه 
اقنـاع  از دولت و مشروعيت دولت در نزد جامعه است كه محصول روابـط گفتمـاني ناشـي از                   

  .باشد ايدئولوژيك جامعه از سوي دولت مي
  
  هاي سياسي آن جامعه ايراني و ويژگي. ب

تـوان   ، اكنون مي  »امنيت نرم «هاي اساسي مفهوم     پس از واكاوي و بازنمايي شرايط و ويژگي       
توانـد در    اين بررسي مـي   . ين مفهوم پرداخت  اهاي سياسي جامعه ايراني در نسبت با         به ويژگي 

توان  بر اين اساس، مي   . رد استقرار امنيت نرم در جامعه ايراني نقش بسزايي ايفا كند          تدوين راهب 
محـور و در عـين        هويـت  اي يا مدني،بلكه    توده اي  جامعه نهجامعه ايراني را در وضعيت كنوني،     

ها به واسطه امكان دسترسي مناسب و آشـنايي جامعـه بـا       حال، جنبشي دانست كه اين خصلت     
  .هاي نوين اطالعاتي و ارتباطاتي، تقويت و تشديد شده است ريآو ها و فن رسانه

هـاي اجتمـاعي در دگرگـوني و         ، در درجه اول، ناظر به نقش جنبش       1مفهوم جامعه جنبشي  
هـاي   بنـدي جنـبش    تعيين سمت و سوي تحوالت اجتماعي است و در درجه دوم بـه اولويـت              

  . پردازد  مييافته سياسي برابر احزاب و گروههاي سازماناجتماعي در 
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در بسياري از جوامع مدرن، احزاب و گروههاي سياسي، بازيگران مهم تحوالت اجتمـاعي              
هـا بـر     هـا را جنـبش     رسد در جامعه ايران، اين نقـش       روند، اما به نظر مي      سياسي به شمار مي    –

  )20.(عهده داشته باشند
عي قابـل پيگيـري     هـاي اجتمـا    بر اين اساس، تحوالت جامعه ايراني بيشتر از خالل جنبش         

هاي اجتماعي در ايـن      رو، احزاب و گروههاي سياسي به نسبت، كمتر از جنبش          هستند و از اين   
  . حوزه، نقش دارند

يافته متفاوتي است كه به جاي تمايز  شكل هاي نيمه جامعه جنبشي در واقع، مركب از جنبش
. انـد  با خود درگيـر سـاخته     از يكديگر، به صورت پيونديافته و در هم متداخل، كليت جامعه را             

سازد و از سوي     شده را مشكل مي    چنين موقعيتي، از يك سو امكان فعاليت حزبي و سازماندهي         
  )21.(كند ديگر، امكان سركوب كامل مقاومت را هم ناممكن مي

جامعـه جنبـشي،   . يابـد  جامعه جنبشي با تمايز از جامعه سازماني و جامعه مـدني معنـا مـي         
در يـك نظرسـنجي علمـي،       . بي نيست و از چارچوب حزبي گريـزان اسـت         يافته و حز   سازمان

تنهـا سـه    . ترين جامعـه جهـان اعـالم شـد         ترين و در عين حال، غيرحزبي      جامعه ايران، سياسي  
درصد از مردم ايران تمايل خود را به كار حزبي اعالم كردند، اما حتي سه درصـد از كـل ايـن                      

  )22(.كنند  نميجمعيت ناچيز نيز به طور رسمي كار حزبي
 با جامعه مدني نيز اين است كـه جامعـه مـدني كمتـر احتمـال دارد                  يتفاوت جامعه جنبش  

گـري جامعـه     روندهاي اجتماعي و سياسي جامعه ملي را تخريب كنـد، امـا اسـتعداد تخريـب               
در جامعه جنبشي، حل مسائل در مناقشات مهم، به جـاي مداخلـه احـزاب و                . جنبشي باالست 
م مداخله توده مردم مثالً از طريق انتخابات سياسـي، اعتراضـات خيابـاني و يـا                 گروهها، مستلز 

اعم اين ويژگي جامعه ايراني خود را در مراحل گوناگون تاريخي،    . هاي اجتماعي است   مقاومت
بات رياسـت   هاي گوناگون، به ويژه انتخا     از مقطع پيروزي انقالب اسالمي و برگزاري انتخابات       

  .ستجمهوري نشان داده ا
هـاي   ، بيشتر به جنـبش    ايران  نوع رفتار و خصلت كرداري در جامعه جنبشي        ،از سوي ديگر  

  .هاي كالسيك و مدرن  نزديك است تا جنبش1نوين اجتماعي

                                                                                                                   
1 . New Social Movements 
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پيچنـد و اهـداف،    هاي پيشين، براي همه امور نسخه نمـي       هاي جديد، برخالف گونه    جنبش
هاي مدرن كه بر      برخالف جنبش  ،سوي ديگر از  . كنند ها و مطالبات محدودي را دنبال مي       برنامه

يـابي را    هـاي جديـد، هويـت      تضاد منافع هواداران و مخالفان جنبش استوار شده بـود، جنـبش           
بر اين اسـاس، معنابخـشي بـه زنـدگي فـردي از             . دانند نفسه امري مطلوب و عين هدف مي       في

شود و اهداف    اده مي طريق مشاركت و يا طرفداري از جنبش، بر پيگيري منافع جمعي برتري د            
  .يابد ها، اهميت بيشتري مي فرامادي نسبت به ساير انگيزه

كوچكنـد و بـه   هاي جديد، غيرمتمركز، پراكنـده و        هاي جنبش  ها و سازمان   همچنين، تشكل 
كـه   هاي متكثر شد يا عـضويت آنهـا را تـرك كـرد؛ در حـالي                توان عضو اين جنبش    راحتي مي 

  .شوند مراتب مشخص مي ناپذير سازماني و سلسله د انعطافهاي مدرن، غالباً با قواع جنبش
هاي  هاي مدرن غالباً چريكي بود، اما جنبش تفاوت ديگر، آن است كه شيوه مبارزاتي جنبش 

شوند و هـدف آنهـا، نـه كـسب      جديد اجتماعي به اعمال سمبليك و نافرماني مدني متوسل مي       
هاي مدرن   جنبش. صه عمومي جامعه است   قدرت سياسي بلكه تحت تأثير قراردادن افكار و عر        

هـا و نـشريات درون سـازماني و ارتباطـات پنهـاني و محرمانـه تأكيـد داشـتند، امـا                       بر بـولتن  
هاي فراگير، علني و غيررسمي اقـدام        ها و معناها از خالل رسانه      هاي جديد به انتقال پيام     جنبش

  )23(.كنند مي
 عمدتاً معطوف به جامعه است نه دولـت         ها گيري اين جنبش    جهت  و بنابراين، سمت و سو   

  .هاي زيستي و سياست هويت را دارند  يا شيوه1و بيشتر دغدغه سبك زندگي
 معطوف به پيروزي انقالب اسـالمي را        يهاي جمعي و اعتراض    توان كنش  بر اين اساس، مي   

. هاي نوين اجتمـاعي دانـست      در همين چارچوب ارزيابي كرد و آن را بيشتر متناسب با جنبش           
كـرد ايـن حركـت از جـنس          در آن زمان اشتباه استراتژيك دولت موقت اين بود كه تصور مـي            

هاي مدرن و كالسيك است كه اكنون به اهداف خود دست يافته و با پيـروزي انقـالب،                   جنبش
گروهي را مأمور و نماينده پيگيري اصالحات ساختاري در حكومـت كـرده اسـت و بنـابراين،                  

در حـالي كـه عـامالن و حـامالن          . يافته تلقي كنـد     و كنش جمعي را پايان     بايد به خانه بازگردد   
انقالب آن را محملي براي ابراز و احراز هويت خود و به نمـايش گـذاردن سـبك جديـدي از                  

                                                                                                                   
1 . Life Style 
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شـدن آن در جامعـه    تواند به هژمـون   دانستند كه تغيير صرف حكومت و قدرت، نمي        زندگي مي 
، محمل  و معرفي آن به عنوان النه جاسوسي      ياالت متحده   بنابراين، با تصرف سفارت ا    . بيانجامد

ساله را   جديدي براي بروز و ظهور اين نوع كنش يافتند و حتي جنگ تحميلي هشت             و مجراي   
  .اي و اجتماعي تبديل كردند ساز، شبكه نيز به رويداد و محمل هويتي، جنبشي، گفتمان

نيز محمل بروز و نمايش نوعي       1376بر اين اساس، انتخابات رياست جمهوري در خرداد         
هاي جمعي، هويتي و جنبشي بود كه تا آن زمان محمل ديگري براي تظاهر خود نيافته                 از كنش 
بطن جامعه جنبـشي ايـران      هايي در    جنبش اين رويداد نشانگر آن بود كه جنبش يا خرده        . بودند

ود، مخالفـت بـا الگوهـاي    اي براي ابراز يا احراز هويت خـ        اند كه انتخابات را بهانه     شكل گرفته 
  .اند هاي متفاوت زندگي قرار داده قالبي فرهنگي، ابداع هنجارهاي جديد و گرايش به سبك

كنش جمعي صورت گرفته در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، بـه ويـژه دور دوم                
ويـژه  متنـوع اجتمـاعي، بـه    در اين دوره، بخشي از اقشار و نيروهاي . آن نيز از همين گونه بود   

ديدنـد و    اجتمـاعي گفتمـان دوم خـرداد مـي        گرايان كـه خـود را محـذوفان          محرومان و اسالم  
پنداشتند در آن چارچوب فرصتي براي ابراز و بيان خود ندارند، برگـزاري انتخابـات را بـه                   مي

ايـران  ساز براي ابـراز و احـراز هويـت خـود در جغرافيـاي اجتمـاعي                  مثابه فرصتي سرنوشت  
ابات را كه به ظاهر، رويـدادي ادواري، قـالبي و مخـتص احـزاب و گروههـاي                  شمردند و انتخ  
  . تبديل نمودنديهاي آنهاست، به فرصتي براي بروز رفتار جمعي از نوع جنبش سياسي و برنامه

در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري نيز همين ويژگي جامعـه ايرانـي نمـود حـاد و            
هاي اجتماعي در اردوگاههـاي مختلـف سياسـي پيرامـون            جنبش اي يافت و انواع خرده     گسترده

. دهي درآميختنـد  يأهاي مختلف هويتي بسيج شدند و رفتار جنبشي را با آئين ر   نمادها و سمبل  
هاي ديگري چون پيروزي تيم ملـي فوتبـال،          كنش جمعي به بهانه    كنون، اين شكل   همچنانكه تا 

ال از برنده جايزه نوبل و حتي عزاداري امام شكست تيم ملي فوتبال، چهارشنبه آخر سال، استقب
  .نيز بروز يافته و خواهد يافت) ع(حسين

ناپـذير   بينـي  اي پيش  اين خصلت جنبشي موجب شده است جامعه ايراني بيش از هر جامعه           
يعني تداوم اين نوع رفتـار  . باشد و بروندادهاي آن، نظام سياسي را با بحران ظرفيت مواجه كند        
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گويي بـه تقاضـاهاي جنبـشي و كنتـرل و            ام سياسي به تدريج ظرفيت پاسخ     شود نظ  موجب مي 
  .مديريت رفتارهاي جنبشي را از دست بدهد

. بيني يكـي از موضـوعات مطـرح در دوره اخيـر اسـت              شناسي، امر غيرقابل پيش    در جامعه 
شناس فرانـسوي، چنـدين سـال پـيش، كتـابي در مـورد پويـايي اشـكال                   ميشل گروسه، جامعه  

كار او پژوهش ميـداني     . منتشر كرد » بيني شناسي امر غيرقابل پيش    جامعه« تحت عنوان    اجتماعي
بينـي   بينـي و كـامالً غيرقابـل پـيش         كوشيد از دوگانه كامالً قابل پيش      و تجربي بود كه در آن مي      

  )24(.بيني را در تحليل اجتماعي، بررسي كند خارج شود و سهم امر غيرقابل پيش
در جـوامعي كـه     . بيني در جوامع مختلف سهم متفاوتي دارد       ابل پيش در عين حال، امر غيرق    

شـود، امـر     گيـري مـي    ها نقش مهمي دارد و نتايج آن پـي         ريزي در همه عرصه    مديريت و برنامه  
  )25(.بيني سهم اندكي دارد غيرقابل پيش

جامعه ايراني نيز به داليل بسيار، از جملـه تفـوق امـر سياسـي بـر امـر اجتمـاعي، فقـدان                       
بودن جامعـه و     قطعه ريزي و مديريت تغييرناپذير و قطعه      هاي درازمدت اجتماعي با برنامه     روژهپ

اي اسـت كـه كمتـر         جامعه ،بودن آن  بودن بخش عظيمي از آن و در عين حال، جنبشي          ناشناخته
گـر   رو، استراتژيـست، تحليـل     بيني درست از روند امور دست يافـت و از ايـن            توان به پيش   مي

  .شوند بيني مواجه مي هاي غيرقابل پيش ريز اجتماعي، اغلب با پديده رنامهسياسي و ب
شود اين    جامعه ايراني موجب مي    يبودن، خصلت جنبش   بيني پيش عالوه بر ويژگي كمترقابل   

 از يـك سـو بـه        ،مهارناپذيري يا كمترمهارپذيري جامعه ايراني    . جامعه كمتر نيز قابل مهار باشد     
گـردد و از     هاي حزبي و گروهـي بـازمي       بندي آن در چارچوب    مفصلريزي و    بعدم امكان قال  

هـا و   سوي ديگر، معطوف به عدم امكان كنترل تام و تمام دسترسي گفتماني جامعـه بـه رسـانه       
  .هاي نوين اطالعاتي و ارتباطاتي است آوري فن

ويـژه   ، اما در عمل، شهروندان بـه          و قانوني   در موقعيت رسمي   نهدر جامعه ايراني، اگرچه     
هـا   در اختيـار دارنـد و ايـن دسترسـي         » نامشروعي«هاي گفتماني    در شهرهاي بزرگ، دسترسي   

  .ممكن شده استشود،  ناميده مي» شدن جهاني«عمدتاً به واسطه آنچه 
اي كـه تحـوالت    ، فرايند گسترش ارتباطات بين جوامع است به گونـه   شدن منظور از جهاني  

ايـن  . گذارد  بر مردم و جوامع ديگر سوي جهان تأثير مي         اي يك گوشه از جهان، به طور فزاينده      
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تحول به منزله معنايي جديد براي مفاهيم زمان و مكان است كه با معـاني سـنتي آنهـا تفـاوت                     
ها و امكان ارتباط همزمان ميان افراد در نقـاط           ها و سرمايه   انتقال آني اطالعات، داده   . بسيار دارد 

، معنـاي  »حضور در مكـان «به اين اعتبار، .  ميان برداشته استمختلف، عمالً فواصل زماني را از 
كننده ارتباط و اتصال شـخص بـه جامعـه اطالعـاتي يـا طـرد و                  تواند تعيين  اي يافته كه مي    تازه

  .حذف او از اين مكان فراگير باشد
، ايـن ويژگـي را خـصلت        »عصر اطالعات «گانه مشهور خود با عنوان       مانوئل كاستلز در سه   

مطابق ايده وي، هر شبكه از شـماري        . نام نهاده است   1اي  جهان معاصر يا جامعه شبكه     اي شبكه
ماننـد دسـتگاههاي    ( سلـسله اعـصاب تـشكيل يافتـه          3هاي  سيناپس ه مشاب ،2نقاط اتصال يا گره   

يابد و كنترل بر شبكه از طريق آنها اعمـال   كه سرمايه و اطالعات در ميان آنها جريان مي     ) رايانه
هاي ملي كه در شرايط متعارف نماينده اراده و حاكميـت            اي، دولت  ون جامعه شبكه  در. شود مي

شوند كه توانايي كنترل اطالعات يـا سـرمايه را           ملي و تماميت ارضي هستند، چنان تضعيف مي       
  )26.(دهند درون مرزهاي خود از دست مي

اتي همچـون    در اين راستا و بـه واسـطه امكانـات نـوين اطالعـاتي و ارتباطـ                 ،شدن جهاني
هـاي كـابلي، ايـن امكـان را فـراهم            اي و تلويزيون   هاي ماهواره  هاي همراه، شبكه   اينترنت، تلفن 

سـوي   امكـان مهـار آن از        ،آورده كه دسترسي گفتماني در جامعه ايراني متكثر شود و در نتيجه           
اين ويژگي، خود بر خصلت جنبشي جامعه ايراني دامـن          . دولت و گفتمان رسمي محدود شود     

  . زده و آن را تشديد كرده است
له مركزي، تأثير بر افكار عمـومي اسـت و حلقـه      أشده كنوني، مس   در واقع، در دنياي جهاني    
شدن اين امكـان     باشند و جهاني   هاي جمعي و ارتباطات جهاني مي      مركزي براي اين تأثير رسانه    

  .يل به عمل جمعي و حركت جمعي شودود آورده كه شبكه ارتباطات، تبدجرا به و
آنان ماهرانـه بـا     . جويند شدن سود مي   ها و بازيگران جنبشي از فراگرد جهاني       فعاالن جنبش 

هـاي انتقـادي را سـازمان        سـايت . امكانات تكنولوژي ارتباطات ماننـد اينترنـت آشـنايي دارنـد          
كنند و مرتب قرارهاي جديـد       هاي همراه رد و بدل مي      هاي كوتاه را از طريق تلفن      دهند، پيام  مي

                                                                                                                   
1 . Network Society 
2 . node 
3 . synapases 
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نوعي فضاي عمـومي مهارناپـذير يـا كمترمهارپـذير شـكل            ها،   به واسطه اين رسانه   . گذارند مي
گيرد و بسياري از افراد، بدون آنكه يكديگر را ببينند و تبادل نظر كنند، مانند يكديگر فكر و                   مي

ق توليد پيام، شعار و انديشه بـه        اساس، از طري  بر اين   . كنند در نتيجه مانند يكديگر نيز عمل مي      
 تـصورات دسـتكاري و بـسيج    ي،اي هنري و از طريق تـصوير، گرافيـك، صـدا و موسـيق      شيوه
. زندگي روزمره آميختـه شـود      يابد كه با   شوند و در نهايت، فعاليت سياسي اين امكان را مي          مي

ي بـه نيـروي     در اين صورت، ديگر مانند گذشته، نيازي نيست كـه بـراي تبـديل افكـار عمـوم                 
اجتماعي و تغيير اوضاع سياسي به اهرمي مانند حزب سياسي متوسل شد و احتياجي به اعمـال       

  )27.(هاي جدا از مردم وجود ندارد نيرو، فشار و زور از طريق اهرم
هـا و جوامـع جنبـشي        هاي غيردولتي از جمله جنبش     شدن اين امكان را به مرجعيت      جهاني

 بـه عنـوان مثـال،    –مورد نظر خود كردن موضوعات     و برجسته  داده كه براي جلب توجه عموم     
هايي را ترتيب دهند كـه        صحنه –ها   حفاظت از محيط زيست، اشتغال كودكان يا نابودي جنگل        

دنيـا  اين تصاوير بايد حساسيت مردم سراسـر      . برانگيز است  سناريوي آنها توليد تصاوير جنجال    
در واقـع،  . ر دهنـد تـا تـدابير الزم را اتخـاذ كننـد           ها را تحـت فـشار قـرا        را برانگيخته و دولت   

هـاي نمـاديني منتـشر     ها و ادعاهاي خود را به شـكل سياسـت     هاي اعتراضي جديد، پيام    جنبش
  .كنند كه ويژگي جامعه اطالعاتي و در واقع، محصول انقالب اطالعاتي است مي

ترين ابزار فعاليت در    ثرمؤ .ويژگي كانوني انقالب اطالعاتي، جايگزيني تصوير با خبر است        
هـاي منفـي عبارتنـد از آنچـه بـر            هايي با محتواي منفي است و مؤثرترين پيـام         اين عرصه، پيام  

كردن فقـدان مـشروعيت سياسـي و          برجسته ،هاي اخالقي و مالي    ها، بازگويي رسوايي   افشاگري
 توانـد از طريـق     كيـد دارنـد و حتـي مـي        أخشونت سياسي و نقاط ضعف ديدگاههاي رقيـب ت        

  )28.(دادن به انجام رسد قرباني
همـين دوره  دها، مواردي است كه تماماً در حوادث روي داده پس از انتخابـات               اين ويژگي 

آوري اسـت و در نتيجـه، مؤيـد      رياست جمهوري اسالمي در ايـران قابـل مـشاهده و مـصداق            
ويـژه در   استدالل نويسنده در خصوص مهارناپذيري يا كمتـر مهارپـذيري جامعـه ايرانـي، بـه                 

  .باشد شهرهاي بزرگ مي
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تواند موجب چيزي شـود كـه در         خصلت مهارناپذيري از طريق تكثر دسترسي گفتماني مي       
رسـد ويژگـي     به نظر مـي   . شود  گفته مي  1هاي ناگهاني  هاي اجتماعي به آن جنبش     مبحث جنبش 

. ير كـرده اسـت    پـذ  اينترنت در برقراري ارتباط گروه با گروه و فرد با گروه اين پديده را امكان              
آميزي هستند كه در ارتباط بـا مـسائل          هاي ناگهاني، موجهاي ناگهاني اعتراض     مقصود از جنبش  

كنند و جنبه نمايشي سياست را عيان كرده و مخاطباني جهـاني را              يا حوادث ويژه بروز پيدا مي     
ري در سـطح    ناپـذي  بيني بنابراين، مهارناپذيري در اين سطح، پيش     )29.(دهند مورد توجه قرار مي   

   .كند رفتارهاي جنبشي را نيز تشديد مي
دهند استقرار امنيت نرم در جامعه ايراني بـيش از هـر چيـز نيازمنـد                 ها نشان مي   اين ويژگي 

جامعـه خـصلت    در آنهـا،    توانمندي توليد و بازتوليد گفتماني در بزنگاههاي تاريخي است كـه            
در واقع، گفتمان يا پادگفتمـان      . كند عيان مي ناپذيري و مهارناپذيري خود را       بيني جنبشي و پيش  

هـاي شـناور در عرصـه روابـط          توانـد دال   فراگير و در دسترس آحاد شهروندان است كـه مـي          
ها و ماننـد آنهـا را    ها، سرودها، اشعار، بيانيه    گفتماني جامعه اعم از مفاهيم، نمادها، تصاوير، پيام       

  .ود خود مصادره كندزدايي و يا به س مهار نموده و از آنها مركزيت
دهـد   از سوي ديگر، ويژگي كمترمهارپذيري دسترسي گفتمـاني جامعـه ايرانـي نـشان مـي               

اين امر  .  نيازمند جذابيت هم هست    ، عالوه بر استدالل و اقناع     ،استقرار امنيت نرم در اين جامعه     
عـد   ب سياست عالوه بر  از آن روست كه در جامعه جنبشي كه خصلت اطالعاتي نيز يافته است،              

  .هنجاري، بعد نمايشي نيز دارد
در .  بر مقبوليت و اعتبار نيز داللت دارد       ،در اين چارچوب، مشروعيت نيز عالوه بر حقانيت       

نشيني هر گفتماني، بيش از آنكه منوط به درستي يا نادرستي           واقع، مركزيت و هژموني يا حاشيه     
اينكـه كـدام    . شـود   مربـوط مـي    ها و منطقي بودنش باشد، به موقعيت و نسبتش با ديگر گفتمان          

هويـت  (گفتمان ظرفيت معناسازي جديد و پرمصرف را دارد و كـداميك عـالوه بـر نـوگرايي                  
؟، )هويت مبتني بر تشابه   (، قادر است عناصر معتبر ديگر گفتارها را تكرار كند           )مبتني بر تفاوت  

دليـل ايـن امـر آن       ؟  نمايـد  تر مي  تر و درست   مهمتر از اين پرسش است كه كدام گفتمان منطقي        
خردمندانـه و   هاي انسان برخالف تصور انديشمندان عـصر روشـنگري تمامـاً             است كه انتخاب  

                                                                                                                   
1 . Flash Movements 
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ايـن ويژگـي   . توان عاطفه و غريزه انساني را ناديده گرفـت  مبتني بر منطق عقالني نيست و نمي 
ه جاي توليد  ب،دليل ديگري است بر اين نكته كه براي استقرار امنيت نرم در جامعه كنوني ايران          

و بازتوليد ايدئولوژي بايد به توليد و بازتوليد گفتمان انديشيد و گفتمان را اعـم از ايـدئولوژي                  
  .قرار داد

  
  شرايط امكان آنو گفتماني در جامعه ايراني بازتوليد . ج

 از بازتوليد گفتمان در جامعه ايراني براي استقرار امنيت نرم در روابط آن بـا                ،در اين بخش  
  .گوئيم نه توليد گفتمان ميسياسي سخن نظام 

 نظامي مـستقر بـه لحـاظ سياسـي اسـت و در              ،دليل اين امر آن است كه جمهوري اسالمي       
بايست براي تداوم خود، گفتمـانش را بازتوليـد كنـد و توليـد گفتمـان،                 ها مي  مواجهه با چالش  

 گرفتن گفتمان مسلط    قاعدتاً نياز گروههاي مخالف و اپوزيسيوني است كه در انديشه به چالش           
هستند و در واقع، توليد گفتمان در اين عرصه به منزله توليد پادگفتمـان اسـت؛ يعنـي گفتمـان                    

  .رقيب گفتمان مسلط
به بيان ديگر، برپايي جمهوري اسالمي در پي پيروزي انقالب اسالمي، بـه منزلـه هژمـوني                 

 بوده است و پـس از اسـتقرار،   هاي رقيب در دوره رژيم پهلوي گفتماني آن در نسبت با گفتمان    
بايست به  ها، خود را تكرار كند، بلكه مي       ها و بحران   تواند در برابر چالش    جمهوري اسالمي نمي  

  .بازتوليد گفتماني خود متناسب با شرايط متحول و جديد بپردازد
بازتوليد گفتماني در اين سطح نيازمند شناخت علل هژموني گفتمان جمهوري اسـالمي در              

نشيني يا رسوب عناصر و دقايق آن در         معلول ته نيز  هژموني هر گفتماني    . يدايش آن است  بدو پ 
زنـدگي  يعني به ميزاني كه ايـن مناسـبات در        . روابط اجتماعي و مناسبات روزمره زندگي است      

 شود و رسوب نمايد، به همان ميزان نيز منـشاء سياسـي آن بـه فراموشـي                  1غيرسياسي روالمند 
آيد كه فرد با پذيرفتن آن عناصر و دقايق، بـه زنـدگي              ين تصور به وجود مي    شود و ا   سپرده مي 

و بر اين اساس، هژموني گفتمان جمهوري اسالمي، محصول رسـوب         . دهد ميعادي خود ادامه    
گرايي است، در زنـدگي غيرسياسـي     نظام معنايي و كرداري آن كه ملهم از نوعي اسالم   ينشين ته

                                                                                                                   
1 . routinize 
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روزي انقالب اسالمي به انقالبيون و به ويژه روحانيون، اين فرصـت            ايرانيان بوده و در مقطع پي     
  . را داد تا خود را در محيط سياسي و قدرت رسمي نيز بازتوليد كنند

مطابق اين تلقي، هژموني روحانيت، حتي در دوره پهلـوي كـه ايـن قـشر حكومـت را در                    
  .دليل بوده استاختيار نداشت، وجود داشته و سرنگوني رژيم گذشته درست به همين 

خواه جمهوري اسالمي در خارج از كشور، اين ويژگـي           بيژن حكمت از مخالفين جمهوري    
  :كند را چنين تصوير مي

هاي سياسي كه بـا مـردم پيونـد داشـتند و             در تجربه انقالب ايران، سازمان    «
هژموني فكري را در جنبش داشتند، توانستند آن را در اين يا آن جهت هدايت               

از انقـالب بهمـن، مرتـب از سـرنگوني قهرآميـز رژيـم صـحبت           پيش  ما  . كنند
كرديم بدون اينكه توجه كنـيم سـازماندهي و هژمـوني دسـت چـه كـساني                  مي

منتها هژموني و رهبري دقيقاً دسـت       خواهد بود؟ بخشي از انقالب قهرآميز شد        
  )30(».روحانيت و نهادهاي اسالمي بود

  :گويد ز در اين خصوص ميمهرداد باباعلي از اعضاي همين گروه ني
در رژيم گذشته روحانيت جزو نظام سلطنتي نبود ولي همين روحانيت           ... «

ترين پايه   گذارم نهادهاي غيررسمي سلطه، بخشي از اصلي       كه من اسمش را مي    
اين بخش بعد از انقالب بهمـن بـه نهـاد رسـمي تبـديل               . قدرت در جامعه بود   

  )31(».شد
كننـده   در جمهوري اسالمي و در چارچوب گفتماني آن، مختل        به بيان ديگر، كردار سياسي      

زندگي عادي نيست و با ساختار ذهنيـت اجتمـاعي مـردم عـادي عجـين شـده و هژمـوني آن                      
  .محصول همين ويژگي است

فوكو با استناد به آن چرايي و چگونگي وقوع انقالب اسـالمي در  اي بود كه ميشل      اين نكته 
 وي مردمي كه انقـالب را بـه پيـروزي رسـاندند، در مبـارزات و                 به گمان . ايران را توضيح داد   

دادند بدون آنكه مجبـور باشـند        حضور سياسي خود همان زندگي اجتماعي گذشته را ادامه مي         
براي مثال آنها تنها در جريـان انقـالب بـه پـاي             . و نهادهاي سياسي جديدي شكل دهند     روابط  

  )32.(مي و اجتماعي شيعيان بوده استرفتند بلكه اين سنت قدي منبر روحانيون نمي
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اپوزيسيون غيرمذهبي رژيم پهلوي، اين مزيت راهبـردي را در اختيـار نداشـت و نـوعي از              
  .كرد گذارد كه در زندگي عادي و اجتماعي اختالل ايجاد مي مبارزه سياسي را به نمايش مي

فت جمهـوري اسـالمي     توان گ   مي ،با استناد به اين تحليل و با استعانت از برداشت فوكويي          
نيروهـاي  قدرت خود را نه بـر پايـه    ساله،   پس از استقرار و حتي در دوره جنگ تحميلي هشت         

هـا   بخش و بـر بـدن      نيرويي انضباط ها، بلكه بر پايه      نظامي و در خيابان    نظامي، انتظامي و يا شبه    
 اسـت كـه بـر       1به بيان ديگر، هسته اصلي امنيت جمهوري اسالمي امنيت اجتماعي         . استوار كرد 

پايه پذيرش شيوه زندگي مورد نظر و تبليغ جمهوري اسالمي از سـوي جامعـه ايرانـي اسـتوار                   
  .شده است

كنـد و بـا      به تعريف، بعد هويتي امنيت ملي را مشخص مي         اي، بنا  امنيت اجتماعي يا جامعه   
 با حفظ   معيارهايي چون توانايي جامعه در تداوم و استمرار شيوه زندگي معمول و مرسوم خود             

  )33.(شود فرهنگ، زبان و مذهب، آداب و رسوم و هويت، تعريف مي
از . سبك يا شيوه زندگي، بنا به تعريف، عبارت است از شيوه واقعـي و عملـي زنـدگي مـا            

ايـم تـا     اي كه اين شغل را انتخاب كرده و خود را براي آن آماده ساخته              شغلي كه داريم و نحوه    
كنـيم و شـكل و ظـاهر و          اده، جـايي كـه در آن زنـدگي مـي          شيوه همسرگزيني و تشكيل خانو    

هـا   مان و از تعلق    شناختي چيدمان فضايي آن از ساليق غذايي ما گرفته تا ساليق هنري و زيبايي            
اي كه به آنها تعلق داريم تا نحـوه بـروز و بيـان ايـن                 هاي خودآگاهانه و ناخودآگاهانه    و هويت 
سازند كـه بـه آن سـبك         اي را مي   ، همه و همه مجموعه    ها و تغيير و تحول و تداخل آنها        هويت

  )34.(شود زندگي اطالق مي
گـر در سـاختن هويـت خـود از       به اين معنا، سبك زندگي مبتني بر خالقيت و آزادي كنش          

هاي تبليغـي جمهـوري اسـالمي از         معيارها و گزينه  هاي مصرفي است و پذيرش       طريق انتخاب 
از جملـه داليـل هژمـوني گفتمـان     يوه زندگي و هويتش دهي به ش  سوي جامعه ايراني در شكل    

  .جمهوري اسالمي در جامعه ايراني بوده است
اي گروههـاي اجتمـاعي و دولـت در روابـط بـا              بر اين اساس، امنيت اجتماعي يـا جامعـه        

هاي اصلي استقرار امنيت نرم در جامعه ايراني اسـت و             يكي از پايه   ،يكديگر و در سطح داخلي    

                                                                                                                   
1 . Societal Security 
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نها يعني تزاحم ميان سبك زندگي مورد تبليغ جمهوري اسالمي و سـبك زنـدگي               تزاحم ميان آ  
بخشي از گروههاي اجتماعي، به ويژه در شهرهاي بزرگ، نيازمند بازتوليـد گفتمـاني از سـوي                 

 ميان  1پوشاني هاي جديد زندگي و هم     هايي از سبك   جمهوري اسالمي با هدف دربرگيري بخش     
  .آنهاست

در . ژمونيك گفتمان جمهوري اسالمي، ابعاد سياسي نيز داشته اسـت عالوه بر اين، منزلت ه 
واقع، يكي از داليل برخورداري گفتمان مذكور از اين منزلـت، موقعيـت بينـابيني آن در ميانـه                   

 هرچند با فراز و نـشيب       –دوانگاره جمهوريت و اسالميت است و جمهوري اسالمي توانست          
، تصويري نسبتاً سـازگار از ايـن دو مقولـه را ارائـه               در ذهن مخاطبان و غالب اتباعش      –بسيار  
بهـره بودنـد و در عـين حـال،           هاي رقيب، از اين مزيت بي      اين در حالي است كه گفتمان     . دهد

  .كردند بسياري از آنها عناصر كليدي گفتمان خود را بر پايه تضاد اسالميت و جمهوريت بنا مي
 دواوربيتالي دارد و هرگاه يكي از دوپايـه        بر اين اساس، گفتمان جمهوري اسالمي، موقعيت      

 ،هاي گفتماني يا كردارهاي سياسي در قدرت يا گفتمان مقاومت، ضعيف شـود             آن بر اثر چالش   
بازتوليـد گفتمـاني بـا هـدف بازتفـسير رابطـه            منـوط بـه     » امنيت نـرم  «تداوم آن در چارچوب     

اين مسأله به قـدري     . استجمهوريت و اسالميت و حفظ پيوند ميان هر دو در گفتماني واحد             
پذيري سرنگوني جمهـوري اسـالمي در ربـع نخـست قـرن              مهم است كه اياالت متحده، امكان     

كميسيون تدوين استراتژي امنيت ملي آمريكـا، در سـندي          . داند بيست و يكم را منوط به آن مي       
ن كـه در  منتشر كرد و در بخش نخست آ   » 21استراتژي امنيت ملي آمريكا در قرن       «كه با عنوان    

  :بيني كرده بود ، انتشار يافت، چنين پيش»دنياي آينده« و با عنوان 1999سپتامبر 
كـه در بيـست و پـنج سـال          ) حتي به احتمال زياد   (همچنين، ممكن است    «

در حـال حاضـر حكومـت ايـران،         . آينده، حكومت مذهبي ايـران سـقوط كنـد        
هـوري و هـم    تواند به مـدت طـوالني هـم جم         جمهوري اسالمي است؛ اما نمي    

بودن دست بردارد و بـه حكومـت         ايران بايد يا از جمهوري    . اسالمي باقي بماند  
نبـرد بـراي    . بـودن را كنـار بگـذارد       واقعاً قرون وسطايي تنزل يابد و يا اسالمي       

  )35(».آغاز شده اما نتيجه براي كسي روشن نيستآينده، هم اينك 

                                                                                                                   
1 . Overlaping 
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اسالمي توانست تصويري خودبسنده و     هاي ايدئولوژيك نيز جمهوري      به لحاظ تنوع گزينه   
هاي ايدئولوژيك و سياسـي از       و سر طيف رنگارنگ گزينه    دتمام را به نمايش گذارد و       در خود   

چپ گرفته تا چپ ميانه، راست ميانه و راسـت را در قرائتـي هماهنـگ بـا باورهـاي اسـالمي                      
 اعـم از  هـاي چـپ و راسـت     آل هـا و ايـده     ايـن پوشـش گفتمـاني شـامل آرمـان         . دهپوشش د 

گرايي نيـز شـد و محـصول نهـايي آن هژمـوني گفتمـاني                طلبي و توسعه   خواهي، عدالت  آزادي
  .جمهوري اسالمي بود

هـاي چـپ و راسـت     بنابراين، هرگاه پوشش گفتماني ايده جمهوري اسالمي در ميان گزينه        
تمـان مـسلط    هاي آنها خـارج از گف      آل ها و ايده   ها و يا آرمان    آسيب ببيند و هر يك از اين طيف       

نظام قرار گيرد، تداوم امنيت نرم در جمهوري اسالمي منوط به بازسازي گفتمـاني يـا بازتوليـد                  
شـده يـا     هـاي كنارگذاشـته     به كارگزاران و گـزاره     1بخشي  گفتماني با هدف دربرگيري يا شمول     

ي  مانع از جايابي اپوزيسيون جمهـوري اسـالم        ،بازتوليد گفتماني در اين سطح    .  است 2طردشده
تواند خود را به منزله آلترناتيو و بديل نظام سياسي مطرح و             يافته كه مي   به مثابه گروهي سازمان   

شود و تداوم هژموني گفتمـاني       هاي سياسي در جامعه ايراني مي       در فضاي رقابت   ،معرفي نمايد 
  .كند جمهوري اسالمي را تضمين مي

بان سياسي جديد و بدون خـشونت و        گيري ز  عالوه بر اين، بازتوليد گفتماني نيازمند شكل      
هـاي موبـايلي بـراي       اي و پيام   هاي ماهواره  گيري از فضاهاي جديد همچون اينترنت، شبكه       بهره

در تا عنصر جذابيت را نيز دربرگيرد و به وجه نمايشي سياست            ارتباط با پايگاه اجتماعي است      
  . توجه كندجديددوران 

هاي قابل ذكر و نـسبتاً       ساله جمهوري اسالمي، نمونه    راهبرد بازتوليد گفتماني در تجربه سي     
براي مثال، نظام سياسي توانست پس .  داشته است–مدت  مدت يا ميان  حداقل در كوتاه–موفق 

محور از  ساله، گفتمان جمهوري اسالمي را به واسطه تفسير توسعه         از پايان جنگ تحميلي هشت    
هـاي ناشـي از      ومي كشور بـه بازسـازي ويرانـي        در عرصه اجتماعي بازتوليد كند و نياز عم        ،آن

. گوي برخي مطالبات گروههـاي نوپديـد اجتمـاعي باشـد            پاسخ ،جنگ را رفع نموده و همزمان     

                                                                                                                   
1 . inclusive 
2 . exclusive 
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اي  محوري، در هفتمين دوره رياست جمهوري نيـز بـا صـبغه            بازتوليد گفتماني بر مبناي توسعه    
 و حكومت در هاي اجتماعي برخي گروهشدن روابط  آميز سياسي تداوم يافت و مانع از خشونت  

شده در انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري نيز مبين          گفتمان پيروز . ها شد  بسياري از عرصه  
گرايـي و    تالش براي بازتوليد گفتمان اصلي جمهوري اسالمي در قالب نوعي پيوند ميان اسالم            

ر حـوزه اقتـصاد،   گـرا و اقتـضايي د   هـاي عمـل   كوشيد با اتخاذ سياسـت    اقتصادگرايي بود و مي   
 معيشتي ملموس و معطوف به زندگي روزمره مردم را در خدمت حفـظ و               –خدمات اقتصادي   

ايـن بازتوليـد گفتمـاني بـا هـدف بازگردانـدن            . تداوم اصول اسالمي و هويتي نظام قرار دهـد        
رفت  شد، چرا كه تصور مي     گرايان و محرومين به متن گفتمان جمهوري اسالمي انجام مي          اسالم
  .دهد محور، اين دو گروه را به تدريج به حاشيه گفتمان اصلي نظام سوق مي مان توسعهگفت

ها  در مواجهه با چالش   بر اين اساس، شرايط امكان بازتوليد گفتماني ايده جمهوري اسالمي           
، پيچيـدگي، اسـتقالل و      )پـذيري  انعطـاف (پـذيري    توان در چهار محور تطبيق     ها را مي   و بحران 

 به بيان ديگـر، شـرط امكـان بازتوليـد گفتمـاني جمهـوري               )36(. خالصه كرد  انسجام گفتماني 
اسالمي آن است كه عامالن و متوليان ايـن بازتوليـد، گفتمـان جمهـوري اسـالمي را گفتمـاني                    

و منـسجم بداننـد و ايـن        ) از افراد و گروههاي سياسـي     (پذير يا منعطف، پيچيده، مستقل       تطبيق
  . اين مسير تصور كنندمحورها را اصول راهنماي خود در

 عمـق  ،پـذيرتر باشـد   در توضيح بايد گفت هرچه گفتمان يا شيوه عمل ناشـي از آن تطبيـق           
  . توليدش بيشتر  و رسوب آن در جامعه باالتر است و امكان بازينشين ته

هاي محيطي و سن     پذيري نوعي ويژگي اكتسابي است و به يك معنا از فراز و نشيب             تطبيق
 عمر تـسلط    ،تر و در عين حال     رچه محيط اجتماعي يك گفتمان پرفراز و نشيب       ه .گيرد مايه مي 

ناپذيري، ويژگي   انعطافو  پذيري آن نيز بيشتر است       آن گفتمان در آن محيط بيشتر باشد، تطبيق       
هـا در سـازگاري بـا يـك مـشكل محيطـي، راه را بـراي                  توفيـق گفتمـان    .هاي نوپاست  گفتمان

  .سازد مشكالت محيطي بعدي هموار ميآميز با  موفقيتهاي  سازگاري
هرچه عمـر   . از سوي ديگر، يك جنبه از بقاي هر گفتمان، صرفاً به مسأله زمان ارتباط دارد              

. بيني همچنان پا بر جاي بماند      رود كه در آينده قابل پيش      گفتماني بيشتر باشد، احتمال بيشتر مي     
تا زماني كـه يـك گفتمـان       . ستهاي پي در پي ا     معيار مشخص اين امر، پشت سرگذاشتن نسل      



 158  ـــــــــــــــــــــــــــــ...بازتوليد گفتماني؛ راهبرد استقرار امنيت نرم 

هنوز نخستين دسته از رهبرانش را داشته باشد و يا كردارهاي گفتماني هنوز به دسـت كـساني                  
  .پذيري آن مشكوك است گيرد كه نخستين بار آن را انجام داده باشند، تطبيق انجام مي

 باشـد و    آميز را بيشتر پـشت سـر گذاشـته         بنابراين، هرچه گفتمان مسأله جانشيني مسالمت     
در ايـن   . نشيني و نهادينگي آن بيشتر اسـت       هاي بيشتري را به خود ديده باشد، درجه ته         رهبري

  .نسلي است  بينانسلي مهمتر از جانشيني درونيخصوص، جانشين
. گيـري كـرد    توان از لحاظ كـاركردي نيـز انـدازه         پذيري گفتماني را مي    عالوه بر اين، تطبيق   

زمـاني كـه آن   . آيـد  اي پديـد مـي    براي ايفاي كاركرد ويـژه ،فتمانيگ معموالً هر گفتمان يا خرده 
شود و بايد كاركردهاي جديدي براي خـود          تداوم گفتمان با بحران مواجه مي      ،كاركرد ايفا شود  

هـاي   گفتمـاني كـه خـود را بـا دگرگـوني          . با توجه به اولويت مطالبات اجتماعي تعريف نمايد       
 ،اش هنوز پابرجاي مانده باشد وني در كاركردهاي اصليمحيطي تطبيق داده و پس از چند دگرگ 

  .امكان بقا و تداوم هژمونيكش بيشتر است
نشيني و نهادينگي آن بيـشتر        ته عمق ،تر باشد  به لحاظ پيچيدگي نيز هر چه گفتماني پيچيده       

ا رتر ر زايش از گفتمان فراگي     هايي است كه امكان    گفتمان پيچيدگي نيز مستلزم تعدد خرده    . است
  .شوند بندي مي ها و كاركردها صورت دارند و در پيرامون آرمان

هاي متعدد را بيـشتر      گفتمان  امكان زايش خرده   ،دواوربيتالي بودن گفتمان جمهوري اسالمي    
باشد، توانـايي گفتمـان جمهـوري اسـالمي         ها بيشتر    گفتمان هرچه شماره و تنوع خرده    . كند مي

 زيرا گفتماني كه مقاصد گوناگون ،اعضايش بيشتر استهاي  براي تضمين و نگهداشت وفاداري
خــود را بــا موقعيــت توانــد  ، مــي)صــدايي نيــست گفتــاري و تــك تــك(دهــد  را پوشــش مــي

هـا   نيازهاي يك زمانه ممكن است با يك رشته گفتمان        . شدن يك مقصود تطبيق دهد     بالموضوع
تـرين   ساده. ديگري را طلب كنند هاي   گفتمان برآورده شوند، اما نيازهاي زمانه بعدي شايد خرده       
  .چنين گفتماني، ناپايدارترين نيز هست. گفتمان سياسي آن است كه به يك فرد وابسته باشد

ها و سالئق خاص سياسـي اسـت         بندي ها از گروه   استقالل نيز به منزله خودمختاري گفتمان     
بـزار دسـت يـك گـروه        گفتماني كـه ا   . دار اجتماعي قرار دارند    كه در تباين با مطالبات اولويت     

 ايدئولوژيك براي تداوم قدرت خود فارغ از بقـاء كليـت نظـام سياسـي و خواسـت                   –سياسي  
  . بهره است گروههاي اجتماعي باشد، از استقالل و نهادينگي بي
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است، همچون جامعه ايراني، گروههـاي      اي كه دستخوش دگرگوني اجتماعي       در هر جامعه  
اگـر گفتمـان   . تار اشتراك يـا مـشاركت در سياسـت كـشورند    كنند كه خواس بلند مي  اي سر  تازه

شـده   هاي سياسي تثبيـت    مسلط استقالل نداشته باشد، اين گروهها بدون آنكه جذب چارچوب         
شـوند و     وارد صـحنه سياسـت مـي       ،هاي جاافتاده عمل سياسي    شوند و يا بدون پيروي از شيوه      

 ،در غيـر ايـن صـورت      . شـود  لت مي خشونت، به ناگزير، جايگزين روابط گفتماني جامعه و دو        
كند بـدون آنكـه يكپـارچگي        نظام سياسي نيروهاي اجتماعي نويني را به درون خود جذب مي          

  .اش را در اين راه قرباني كند گفتماني
نشيني   نهادينگي و تهعمقتر باشد،  تر و يكپارچه  به لحاظ انسجام نيز هرچه گفتماني منسجم

انسجام نيز محصول توافـق و  . شود نزلت هژمونيك آن بيشتر ميآن بيشتر است و امكان تداوم م   
 با هـم  ،هاي برخاسته از گفتمان مسلط گفتمان گفتماني با يكديگر و يا خرده سازگاري عناصر درون  
  .بستگي دارد گر هاي رقيب و چالش سطحي از تمايز و تفاوت با گفتمان  به است و در عين حال،

هـاي اخالقـي و انـضباط        ها نيازمنـد وحـدت، گـزاره       ارتشهاي سياسي نيز همانند      گفتمان
تواند شمار كم آنها را جبران       همچنانكه وحدت و حميت در نيروهاي نظامي مي       . دروني هستند 

توانـد سـادگي و ناپيچيـدگي آنهـا را تـا حـدي        هاي سياسي نيز مي  كند، انسجام دروني گفتمان   
  .وليد گفتماني تضمين نمايدپوشش دهد و تداوم هژموني آنها را به واسطه بازت

  
  گيري نتيجه

امنيت نرم، چنانكه در اين مقاله آمد، در نسبت ميان مفاهيمي چون اجبار سـاختاري، اجبـار      
شـود و اسـتقرار    ابزاري، اقناع ايدئولوژيك، مشروعيت، رضايت، هژموني و گفتمان تعريف مـي    

ناپـذير و    بينـي  ، پـيش  1بـودن  تيبـودن و اطالعـا     آن در جامعه كنوني ايران كه به واسطه جنبـشي         
شناسـي پـسامدرن بهتـر توضـيح         اي است كه با ادبيات جامعه       جامعه ،مهارناپذير و در يك كالم    

هـاي   هـا و بحـران     گفتمان جمهـوري اسـالمي در برابـر چـالش         شود، منوط به بازتوليد      داده مي 
 و چگالي روابـط     زدايي كند  از روابط ميان جامعه و دولت خشونت      كه  اي   محيطي است به گونه   

 ايـن مفروضـه و انگـاره        ،دليل اين امر آن است كـه امـروزه        . گفتماني را ميان آنها افزايش دهد     
                                                                                                                   
1 . Information Society 
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بنيادين، بيش از گذشته تأييد شده است كه بقاي هر موجودي نه به واسطه قدرتمنـدتربودن آن                 
  .شود بلكه به موجب امكان زايندگي بيشتر آن تضمين مي

اين نظريه كه نسب آن     . نظر در نظريه انتخاب طبيعي است      تجديداين گزاره به منزله نوعي      
هـاي    در گذشته بر اين گمانه استوار بود كه طبيعت به آن دسته از گونـه               ،گردد به داروين بازمي  

دهد كه به قـدري قدرتمنـد باشـند كـه بتواننـد بـر               جانوري و گياهي اجازه بقا و ماندگاري مي       
اين نظريـه بـه همـين دليـل بـه عنـوان             . ها غلبه يابند   ماريتحوالت طبيعي و آب و هوايي و بي       

ن، رامـروزه، پروفـسور ديويـد اسـت       . معروف بود » تر تر يا قوي   هاي مناسب  انتخاب طبيعي گونه  «
چهل هـزار گونـه زنـده در يـك پـروژه گـسترده              استاد بيولوژي دانشگاه ييل با مطالعه بيش از         

هاي تحقيق، مدعي اسـت      ر كرده و بر اساس داده     نظ تحقيقاتي، در نظريه انتخاب طبيعي تجديد     
شوند كه توانايي توليد مثل بيشتر       هايي از موجودات انتخاب مي     در پروسه انتخاب طبيعي، گونه    

  )37(.تري در شرايط گوناگون داشته باشند موفقو 
هـاي سياسـي مانـدگارتر       نظـام . هاي سياسي نيز صادق اسـت      اين فرضيه در خصوص نظام    

افزاري نيستند و بقاي آنها منوط به امكان توليد مثل  رتمندتر به ويژه به لحاظ سختهاي قد نظام
و ايـن امكـان بـه واسـطه         ) داخلي و خارجي  (و بازتوليد آن در شرايط گوناگون محيطي است         

راهبرد بازتوليد گفتماني و در پي آن بازتوليد نسلي وفادار در مقاطع زماني مختلف و در محيط                 
بدينسان، استقرار امنيت نرم در جامعه كنوني ايران منوط به بازتوليـد            . آيد ت مي اجتماعي به دس  

  .گفتماني ايده جمهوري اسالمي در شرايط نوين جهاني است
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